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Abstract 
Purpose: The purpose of the work is to help municipalities continue to manage, operate 

and use old historic houses in the future. 

 

Method: The methods chosen to achieve the objective is document analysis, literature 

studies and case study. 

 

Findings: Culture heritage buildings needs to get more energy efficient, so they can be 

kept in use and existence. 

 

It is possible to implement energy efficiency measures without damaging the building's 

cultural value. Measures like window replacement, insulation and replacement of 

ventilation systems should be selected depending on the character of the house. 

 

Insulation and window replacement are effective measures to reduce the energy 

consumption of old historically important buildings, but often risk distorting the 

character of the building. Ventilation system replacement can involve minor changes to 

the building but is a relatively expensive investment. 

 

Implications: Changes in an existing building will always affect its construction, but it 

does not mean that the building's heritage value is distorted. 

 

Limitations: Calculations will only be performed for a reference object, library in 

Tidaholm. The calculated result will be specific for this building, since the outcome 

varies with buildings and their different characteristics. However, the solutions can be 

applied to multiple objects. There are several energy efficiency measures, but this report 

will only involve insulation, window replacement and ventilation changes. 

 

Keywords: Energy efficiency, historically important buildings, heat exchanger, 

building regulations, ventilation. 
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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med arbetet är att bidra till att fastighetsägare fortsatt ska kunna förvalta, 

driva och bruka gamla kulturhistoriskt viktiga hus även i framtiden. 

 

Metod: De metoder som valts för att uppnå målet är dokumentanalys, litteraturstudier 

och fallstudie.  

Resultat: Kulturhistoriskt viktiga byggnader behöver energieffektiviseras för att de ska 

kunna hållas i bruk och existera. 

 

Det går att genomföra energieffektiviserande åtgärder utan att skada byggnadens 

kulturvärde. Åtgärder som fönsterbyte, tilläggsisolering och byte av ventilationssystem 

bör väljas beroende på husets karaktär.  

 

Tilläggsisolering och fönsterbyte är effektiva åtgärder för att minska 

energiförbrukningen av gamla kulturhistoriskt viktiga byggnader, men riskerar ofta att 

förvanska byggnadens karaktär.  

 

Ventilationssystemsbyte kan innebära mindre ändringar av byggnaden men är en 

relativt dyr investering. 

 

Konsekvenser: Ändringar i en befintlig byggnad kommer dock alltid att påverka dess 

konstruktion, men det betyder inte att byggnadens kulturhistoriska värde förvanskas. 

 

Begränsningar: Beräkningar kommer endast att utföras för ett referensobjekt, 

stadsbibliotek i Tidaholm. Det beräknade resultatet kommer vara specifikt för denna 

byggnad, eftersom resultatet varierar med byggnaders olika egenskaper. Däremot kan 

lösningarna tillämpas på flera objekt. Det finns flera olika energieffektiviserande 

åtgärder men i denna rapport utreds tilläggsisolering, fönsterbyte och ventilationsbyte.  

 

Nyckelord: Energieffektivisering, kulturhistoriskt viktiga byggnader, värmeväxlare, 

Boverkets byggregler, ventilation. 
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1 Inledning 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (2012) anser att det i Sverige görs stora 

satsningar för att minska landets totala energibehov, det gäller inom alla tänkbara 

områden att verksamheten ska ske så energieffektivt och miljösmart som möjligt.   

 

Holmberg et al. (2011) hävdar att när hela fastighetsbeståndet beaktas är det inte bara 

nyproduktion som nu för tiden uppförs på ett betydligt mer energieffektivt sätt än vad 

som gjorts tidigare, utan även stora insatser görs för att effektivisera det redan befintliga 

fastighetsbeståndet.   

 

Nya reformer så som exempelvis det så kallade rotavdraget kan leda till ytterligare 

positiv effekt då det bidrar till ökade möjligheter för fastighetsägare att renovera sina 

hus även ur ett energiperspektiv.  

 

Holmberg anser att det dock finns en typ av byggnader som inte energieffektiviseras i 

samma takt som de övriga, nämligen de kulturhistoriskt viktiga byggnaderna. De 

undantas oftast när de blir tal om renoveringar som avser minskad energianvändning. 

En bidragande orsak till detta rör bygglovsansökan. Olika förutsättningar gäller vid 

nybyggnation relativt förändring av befintlig byggnation.  

 

Enligt Holmberg et al. (2011) är det avsevärt svårare att få bygglov vid förändringar av 

kulturhistoriskt viktiga byggnader, vilket bidrar till att det söks färre bygglov vilket i 

sin tur leder till att det utförs betydligt färre energieffektiviserande åtgärder på dessa 

byggnader.   

 

Vid en personlig kommunikation hävdar fastighetsförvaltaren Johan Claesson (3 

februari 2015) att kulturhistoriskt viktiga byggnader är av stort värde dels för sitt 

närområde men även för landet i sin helhet och dess fortsatta bevarande är högt 

prioriterat. Men ökade driftkostnader gör att det blir oekonomiskt att förvalta och driva 

sådana fastigheter för deras ägare. 

 

Vad kan göras för att energieffektivisera de kulturhistoriskt högt värderade 

byggnaderna så att även de blir mindre kostsamma att driva?  

1.1 Bakgrund 
Enligt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (2012) har energianvändningen i 

Sverige ökat de senaste decennierna samtidigt som priset på energi har stigit. Det har 

lett till ökad negativ miljöpåverkan samt att det har blivit dyrare att värma bostäder och 

lokaler.  

 

Det är inte bara i Sverige som problemet med ineffektiv energianvändning och ökad 

miljöförstörelse har uppmärksammats. Även i Storbritannien ställs det enligt O’Connor, 

Calautit & Hughes (2016) striktare krav på lagstiftning, som ska leda till minskning av 

utsläpp av växthusgaser. 

 

Enligt Holmberg et al. (2011) har byggbeståndet i Sverige på ett naturligt sätt börjat 

anpassa sig efter de nya förutsättningarna vilket medfört att nya byggnader i de flesta 

fall är bättre konstruerade ur energisynpunkt jämfört med de äldre. Med nya 
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byggtekniska lösningar kan även de äldre byggnationerna renoveras för att minska 

deras energibehov.  

 

Holmberg et al. (2011) hävdar att de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inte 

renoveras i samma takt efter de nya förhållandena, på grund av hårda regler som 

begränsar byggnadernas renoveringsmöjligheter. Det medför att dessa byggnader ofta 

har samma energibehov som de hade när de uppfördes. Detta leder till höga 

driftkostnader och att det blir ekonomiskt ansträngt att förvalta och driva sådana 

fastigheter. Till slut blir situationen ohållbar och byggnaden måste tas ur bruk eller 

lämnas för att förfalla och slutligen rivas.  

 

Med hänsyn till denna bakgrund är det av intresse att vidare utreda om det går att 

reducera driftkostnaderna och minska byggnadernas miljöpåverkan så att tillståndet 

förbättras för ägarna. 

1.2 Problembeskrivning 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (2012) tar upp att Sverige har som mål att 

minska sin energianvändning från 1995 till 2050 med 50 procent och de påstår att om 

Sverige ska klara av att nå målet krävs omfattande renoveringar av Sveriges alla 

byggnader, även kulturhusen. Men Holmberg et al. (2011) anser att det idag är svårt att 

få tillstånd till att renovera kulturhistoriskt viktiga byggnader. Detta har lett till att husen 

har kvar gamla kostsamma uppvärmningssystem. Vilket gör att det finns stor 

energibesparingspotential i denna grupp utav byggnader. 

 

Enligt Fabbri, Zuppiroli & Ambrogio (2012) är det problematiskt att energieffektivisera 

kulturhistoriskt viktiga byggnader eftersom de anser att arkitekturen i dessa byggnader 

är mer betydelsefullt för samhället än att minska dess energiförbrukning. Det går inte 

att enbart förlita sig på ny teknik eller förnyelsebara energikällor, istället behövs bättre 

förfaranden för att värdera den inverkan som ny teknik medför på dessa byggnader. 

 

I den här uppsatsen betraktas en kulturhistoriskt viktig byggnad för att undersöka om 

det går att tillämpa energieffektiviserande åtgärder utan att skada byggnadens karaktär.  

 

För tillgång till information om en sådan byggnad vände vi oss till fastighetsförvaltaren 

Johan Claesson på Tidaholms kommun. Han hänvisade oss till Tidaholms 

stadsbibliotek, en byggnad ifrån slutet av 1800-talet och nämner att biblioteket betyder 

väldigt mycket för invånarna därför är dess bevarande högt prioriterat (J. Claesson, 

personlig kommunikation, 3 februari 2015).  

 

Byggnaden är stor och saknar moderna byggtekniska lösningar. Det föranleder hög 

energiförbrukning och det är därmed av intresse att utreda vilka möjligheter det finns 

att energieffektivisera byggnaden. 

 

Genom att utreda ett referensobjekt och nå fram till lämpliga slutsatser för 

energieffektivisering. Kan dessa slutsatser även tillämpas vid energieffektivisering utav 

andra kulturhistoriskt viktiga byggnader. Detta kan vara till hjälp för att nå målet med 

att minska Sveriges energianvändning. 
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att energieffektivisera och minska kulturfastigheters 

miljöpåverkan på ett sådant sätt att det vare sig skadar fastighetens karaktär eller att 

åtgärderna blir för kostsamma att utföra. 

 

För att nå målet har tre frågor ställts. 

 Varför ska kulturhistoriskt viktiga byggnader energieffektiviseras? 

 Hur kan byggnader med kulturhistoriskt värde energieffektiviseras? 

 Vilka för- och nackdelar finns det med den åtgärd som väljs? 

1.4 Avgränsningar 
Det kommer endast att utföras beräkningar för ett referensobjekt, stadsbibliotek i 

Tidaholm. Det beräknade resultatet kommer vara specifikt för denna byggnad, eftersom 

resultatet varierar med byggnaders olika egenskaper. Däremot kan lösningarna 

tillämpas på flera objekt. Det finns flera olika energieffektiviserande åtgärder men i 

denna rapport utreds tilläggsisolering, fönsterbyte och ventilationsbyte. 

1.5 Disposition 
I kapitel två redogörs metoder och genomförande av rapporten. I kapitlet beskrivs 

metoderna som använts för att samla in empirisk information, samt de strategier som 

nyttjats. 

 

I kapitel tre redogörs det teoretiska ramverket. För att få en vetenskaplig grund i 

arbetet kommer ramverket att användas för analys och resultat till vår frågeställning. 

 

I kapitel fyra redogörs empirin. Här beskrivs det empiriska data som samlats in för att 

besvara frågeställningen.  

 

I kapitel fem beskrivs analysen. Kapitlet innefattar analyser av empirin mot det 

teoretiska ramverket, samt svar på frågeställningen utefter de genomförda analyserna.   

 

I kapitel sex redogörs diskussion och slutsatser. Kapitlet sammanfattar och diskuterar 

studiens resultat och hur vi har gått till väga. Här presenteras även förslag till 

vidareforskning.   
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2 Metod och genomförande 
I kapitlet beskrivs de metoder som används för att samla in vår empiriska information. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Det här arbetet har utförts med kvantitativa undersökningsstrategier. Det medför att de 

fakta som samlats in har ett högt sanningsvärde. Enligt Bell (1999) innebär kvantitativ 

forskning insamling av fakta och analys av relationer mellan olika uppsättningar av 

fakta. Mätningar och vetenskapliga tekniker ska resultera i kvantifierbara och om 

möjligt även generaliserbara slutsatser. 

 

Studierna kommer att utföras med en insamling av fakta i form av litteraturstudier och 

dokumentanalys. Den emperi som hämtas sammanfattas och analyseras för att kunna 

ligga till grund för våra energibesparingsberäkningar och våra slutsatser. Slutsatsen har 

ett högt sanningsvärde eftersom vi studerar relationerna mellan olika vetenskapliga 

metoder. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
Nedan beskrivs vilka metoder som har använts för att besvara varje enskild 

frågeställning. 

2.2.1 Frågeställning 1: Varför ska kulturhistoriskt viktiga byggnader 
energieffektiviseras? 
 

För att besvara frågeställningen har litteraturstudier genomförts, för att få en ökad 

förståelse om kulturfastigheters energianvändning och de konsekvenser som kommer 

med att lämna dem orörda. Frågan besvaras med hjälp av litteraturstudier eftersom det 

har ett högt sanningsvärde. De vetenskapliga referenserna som använts för att besvara 

frågan är (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, 2012), (Ståhl, Lundh, och Ylmén, 

2011), (Cetiner & Edis, 2014), (Fabbri, Zuppiroli & Ambrogio, 2012) och (Entradas 

Silva, F.M.A. Henriques, T.A.S. Henriques, & Coelho 2016). 

2.2.2 Frågeställning 2: Hur kan byggnader med kulturhistoriskt värde 
energieffektivisera? 
 

För att ta reda på hur byggnader av kulturhistoriskt värde kan energieffektiviseras 

behövs en förståelse för vilka ändringar som är förvanskande av en byggnads karaktär. 

Riktlinjer för detta finns i plan och bygglagen samt Boverkets byggregler. För att 

analysera olika åtgärder för energieffektivisering av hus med kulturhistoriskt värde 

använts (O’Connor, Calautit & Hughes 2016), (Ståhl, Lundh, och Ylmén, 2011), 

(Nielsen, T.R., Rose, J., & Kragh, J. 2009) och (Juodvalkis, Blaževičius, Karbauskaite 

& Nenorta 2011) vetenskapliga studier. 

2.2.3 Frågeställning 3: Vilka för- och nackdelar finns det med den 
åtgärd som väljs? 
 

För att besvara frågeställningen har en åtgärd valts utifrån alternativen i frågeställning 

två. Sedan har en dokumentanalys utförts för att se om det finns 

energibesparingsmöjligheter med den valda åtgärden. Därefter utförs beräkningar för 
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att säkerställa att den valda åtgärden är tillräckligt energibesparande. För att kunna 

utföra beräkningar behövs tillgång till information om byggnadens befintliga system.  

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Här beskrivs hur vår litteraturstudie och dokumentanalys kommer att genomföras. 

2.3.1 Litteraturstudie 
Enligt Hart (1998) görs litteraturstudie för att få förståelse för det tema som valts och 

för att få en bild av vad som redan utförts på området, hur detta har utforskats och vilka 

de viktigaste frågeställningarna är. 

 

Han anser även att forskaren förväntas visa att han besitter kunskap om tidigare 

forskning i ämnet. Det innebär att forskaren ska ha insikt om huvudsakliga teorier på 

området, hur de utvecklats och hur de tillämpas samt den kritik som riktats mot olika 

arbeten inom ämnesområdet. 

 

För att på ett korrekt sätt analysera och kritiskt granska litteraturen så anser Aldridge & 

Levine (2001) att antaganden, utgångspunkter och ej belagda påståenden bör 

ifrågasättas och forskningsresultaten jämföras. Därefter kan en egen bedömning ske. 

2.3.2 Dokumentanalys 
En dokumentanalys på Tidaholms stadsbiblioteks obligatoriska ventilationskontroller 

och Fläktwoods ABs produktdokument kommer att genomföras för att samla in data till 

våra beräkningar. Enligt Bell (2005) finns det två olika sätt att utföra en 

dokumentanalys, en källorienterad och en som är problemorienterad. I en källorienterad 

dokumentanalys finns ingen frågeställning från början utan den formas efter innehållet 

i källorna. Tosh (1991) påstår att problemorienterad analys är det vanligaste sättet att 

utföra en dokumentanalys, det innebär att frågeställningen fastställts innan 

granskningen av källorna börjar. Ofta får källgranskaren en tydligare bild i takt med att 

källorna granskas och väljer att omformulera frågorna eller också lägga till nya. 

 

För att ta reda på om forskningsidén är genomförbar eller ej anser Bell (2005) att 

kunskaper om bakgrunden till det som ska studeras bör analyseras. Sökningen efter 

källor kan vara lokal eller nationell.  

 

Enligt Stanford (1994) kan ett dokument vara icke skriftliga källor som till exempel 

analyser av filmer och videor, men vanligtvis är källorna skriftliga eller tryckta. Det är 

viktigt att vara kritisk mot källorna och kontrollera hur resultatet är framtaget. 

2.4 Arbetsgång 
För att skapa bättre förståelse om varför det är viktigt att energieffektivisera 

kulturhistoriskt viktiga byggnader har vetenskapliga artiklar som Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademins arbete om energieffektivisering av Sveriges bebyggelse 

analyserats. Även ytterligare litteratur som till exempel Holmberg et al. (2011) 

Energiboken – energieffektiviseringar för småhusägare har använts för att få fler 

referenser och högre trovärdighet. 

 

Åtgärder för energieffektivisering har analyserats för att se hur de påverkar 

kulturfastigheter. Den åtgärd som sedan väljs är den som anses vara bäst tillämpbar och 
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den kommer att vidare utredas med hjälp av beräkningar, för att ge mer detaljerad 

information om hur byggnadens energiförbrukning påverkas.  

 

Beräkningar för den valda åtgärden kräver mycket data. Dessa data har tillhandahållits 

av Tidaholms kommun, ur genomförda obligatoriska ventilationskontroller samt även 

ur produktdokument ifrån Fläkwoods AB. 

 

Plan och bygglagen har studerats eftersom den innehåller många lagar kring ändringar 

utav kulturhistoriskt viktiga byggnader. 

2.5 Trovärdighet 
Trovärdighet erhålls genom att dokumentera arbetsgången och tillämpa 

datainsamlingsmetoder på korrekt sätt. För att kunna göra en egen bedömning av 

insamlade data i litteraturstudien, har antaganden och utgångspunkter ifrågasatts och 

resultat från tidigare forskning jämförts.  

 

Dokumentanalysen granskades med en från början fastställd frågeställning, men vid 

granskningen framkom det att frågorna behövde omformuleras för nå målet och uppnå 

god validitet. Det beskriver Tosh (1991) som en problemorienterad dokumentanalys. 

 

Enligt Bell (1999) erhålls en god validitet då frågorna mäter det som ska mätas eller 

beskrivas. Det uppnår vi genom att kritiskt granska vår frågeställning och använda oss 

av olika källor. De källor som används i litteraturstudien är hämtade ifrån forskare, 

myndigheter och privata sektorn för att ge en rättvis analys som tar hänsyn till flera 

olika åsikter samt skapar en god giltighet. 

 

För att minska risken för misstolkningar har alltid två personer granskat och läst 

källorna, det skapar en större tillförlitlighet till empirin. Bell (1999) hävdar att 

reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 

tillvägagångsätt ger samma resultat vid olika tillfällen då omständigheterna är lika.  

 

Det teoretiska ramverket som arbetet grundar sig på är vetenskapliga referenser som 

inte är äldre än fem år, vilket ger dem en hög trovärdighet och aktuell information.  

 

Dokumentinsamlingen innehåller tillräckligt med information för att, kunna utföra 

beräkningar. Information är tillräcklig för att vem som helst ska kunna utföra dessa 

beräkningar och komma fram till samma resultat. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I det teoretiska ramverket tas de teorier upp som kommer att användas för analys och 

resultat. 

3.1 Energieffektivisering av Sveriges bebyggelse 
I artikeln om energieffektivisering av Sveriges bebyggelse hävdar Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademin (2012) att energin för uppvärmning, kylning, drift och 

belysning av våra byggnader utgör nästan 40 procent av Sveriges totala 

energianvändning och kostar 150–200 miljarder kronor per år, vilket motsvarar 15–20 

tusen kronor per invånare. Sverige har som mål att minska sin energianvändning från 

1995 till 2050 med 50 procent och de påstår att om Sverige ska klara av att nå målet 

krävs omfattande renoveringar av Sveriges alla byggnader, även kulturhusen.  

 

Enligt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (2012) är det relativt enkelt att bygga 

nya byggnader som är energieffektiva, men att åtgärda befintliga hus så att de klarar 

kraven för 2050 kräver betydligt mer resurser. För att en effektiviserande åtgärd i en 

befintlig byggnad ska få genomslag behöver fastighetsägare se att åtgärderna är 

lönsamma. Därför är det viktigt att i rapporten visa vad åtgärden motsvarar i besparade 

kronor.  

 

Arbeten som omfattar underhåll, renovering och energieffektivisering bör betraktas 

som långsiktiga åtgärder. Därför är det viktigt att använda beprövade material och 

åtgärder så att byggnaden inte riskerar att förstöras. Det långa perspektivet gör också 

att en mindre besparing varje månad kan betyda mycket, eftersom de flesta byggnader 

sannolikt kommer att stå kvar och brukas om även 100 år. 

 

3.2 Hållbar och varsam renovering och energieffektivisering 
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
Ståhl, Lundh, & Ylmén (2011) tar upp att det ställs hårdare krav på att kulturhistorisk 

värdefulla byggnader ska minska sin energianvändning.  

 

Enligt författarna är det viktigt att planera alla åtgärder innan de genomförs, för att det 

inte ska leda till en försämrad inomhusmiljö eller förvanskning av byggnadens 

beständighet och kulturhistoriska värde. Ståhl, Lundh, & Ylmén (2011) utreder flera 

energieffektiviserandeåtgärder för byggnader med kulturhistoriska värden och tar upp 

för- och nackdelar med dessa åtgärder. Förstudien tar också upp exempel på 

kulturfastigheter där energieffektiviserandeåtgärder har genomförts.  

 

I studien framgår det att de mest effektiva energibesparingsåtgärderna är att ändra 

brukarens beteende, samt att förbättra de tekniska installationerna. De kom fram till att 

kulturhistoriskt viktiga byggnader bör kunna energieffektiviseras med åtminstone 20 

%, dock varierar detta beroende på byggnadens förutsättningar och skyddsvärde. 
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3.3 Vilka begräsningar finns vid renovering av 
kulturfastigheter? 
För att skydda Sveriges bebyggda kulturarv finns det specifika lagar. Lagarna styr hur 

energieffektiviseringen kan genomföras i dessa byggnader. Ståhl, Lundh, & Ylmén 

(2011) anser att följande lagstiftning styr ändringar i kulturhistoriskt viktiga byggnader.  

 Kulturminneslagen gäller för byggnadsminnen och kyrkor (som har 

skyddsbestämmelser) 

 Plan- och bygglagen (PBL) 

 

Kulturminneslagen (SFS 1988:950) är till för att skydda och vårda kulturmiljön. 

Ansvaret för att lagen upprätthålls delas av alla, men den som planerar eller utför 

ändringar på en kulturvärdesklassad byggnad är skyldig att undvika eller begränsa 

skada. 

 

Det är länsstyrelsen som bestämmer hur byggnaden ska vårdas, underhållas och hur den 

får ändras.  

 

De kulturhistoriskt viktiga byggnaderna som inte är skyddade av kulturminneslagen, 

skyddas istället bland annat av varsamhetskravet. Varsamhetskravet (SFS 2010:900) 

säger att ändringar av en konstruktion ska utföras varsamt. Det ska tas hänsyn till 

konstruktionens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara. 

 

I lagen ingår även ett förvanskningsförbud. Förvanskningsförbudet är dock inte ett 

förändringsförbud, utan skyddar endast de egenskaper som gör byggnaden värdefull. 

Identifieras de värdefulla egenskaperna är det ofta möjligt att genomföra ändringar utan 

att behöva förvanska byggnaden. 

3.4 Sammanfattning av valda teorier 
Teorin energieffektivisering av Sveriges bebyggelse tar upp varför det är viktigt att 

energieffektivisera Sveriges bebyggelse. Detta blir en grund för att hitta åtgärder till hur 

energianvändningen kan minskas. Teorin hållbar och varsam renovering och 

energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader tar upp flera 

energieffektiviserandeåtgärder för kulturfastigheter. Den hävdar att dessa byggnader 

kan minska sin energianvändning med minst 20 %. Det framgår även att en av de mest 

effektiva åtgärderna är att förbättra de tekniska installationerna som till exempel 

befintliga värme- och kylsystem. För att kunna göra dessa ändringar i kulturhistoriskt 

viktiga byggnader är det viktigt att veta vilka begränsningar som finns, vilket enligt 

Ståhl, Lundh, &  Ylmén (2011) tas upp i PBL och kulturminneslagen.
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4 Empiri 
Kapitlet innehåller litteraturstudier som redovisar de empiriska data som har 

framkommit för att besvara frågeställningen.  

4.1 Litteraturstudier 
Här redovisas de empiriska data som samlats in via litteraturstudie. 

4.1.1 Varför ska Kulturfastigheter energieffektiviseras? 
Enligt Naturvårdsverket (2012) är Sveriges övergripande miljömål att kunna lämna 

över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Utan att 

orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

 

Naturvårdsverket (2012) hävdar att 40 procent av landets totala energianvändning 

förbrukas av Sveriges bebyggelse. För att kunna nå det övergripande miljömålet anser 

Holmberg et al. (2011) att det krävs radikala förändringar.  Byggsektorn behöver ta ett 

större miljöansvar, all nyproduktion måste byggas energisnålare men även befintliga 

hus måste energieffektiviseras. Inte heller de kulturhistoriskt viktiga byggnaderna kan 

lämnas oaktade. I deras fall är det även viktigt att hänsyn tas till kulturvärden i samband 

med ombyggnad. Enligt Entradas Silva, F.M.A. Henriques, T.A.S. Henriques, & 

Coelho (2016) är miljömässig hållbarhet något som museer försöker uppnå. Det är en 

stor utmaning för dem då de ska minska energiberoendet utan att för den saken göra 

avkall på termisk komfort. Ståhl, Lundh, & Ylmén (2011) hävdar att det finns stora 

förbättringsmöjligheter för kulturhistoriskt värdefulla byggnader vad beträffar energi, 

miljöpåverkan och uppvärmningskostnader. De anser att det går att energieffektivisera 

dessa byggnader med åtminstone 20 % utan att kulturhistoriska värden förvanskas.  

 

Energimyndigheten (2015.a) hävdar att användning av förnybara energikällor inte 

påverkar miljön i samma utsträckning som fossila energikällor. Det är därför viktigt vid 

energieffektiviserande åtgärder att utreda vilken typ av energi som används och inte 

bara hur effektiv den är. 

 

Holmberg et al. (2011) hävdar att det är god hushållning av energi att ta till vara på 

redan färdigställda byggnader eftersom det går åt stora mängder naturresurser för att 

uppföra nya. Arbete, transporter och material är bara några delar av energin som går åt 

för att konstruera en byggnad, den energin nyttjas så länge byggnaden står kvar. För att 

förstå hur ekonomisk och miljömässigt hållbar en byggnad är anser Cetiner & Edis 

(2014) att byggnadens livscykel bör analyseras. I byggnaders livscykelanalys har de 

kommit fram till att den största faktorn för om en byggnad kan anses ekonomisk och 

miljömässigt hållbar är dess energiförbrukning. Enligt Fabbri, Zuppiroli & Ambrogio 

(2012) finns det dock mer att ta hänsyn till vid energieffektivisering av kulturhistoriskt 

viktiga byggnader. De anser att dessa byggnaders arkitektur har större betydelse för 

samhället än att minska deras energiförbrukning. 
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4.1.2 Åtgärder för att energieffektivisera en kulturfastighet 

I kapitlet tas det upp olika åtgärder för att energieffektivisera kulturfastigheter. 

4.1.2.1 Ventilationssystem 

Det finns flera olika typer av ventilationssystem självdragssystem, frånluftsystem som 

kallas F-system, från och tilluftssystem som kallas FT-system, från och tilluftssystem 

med värmeåtervinning så kallade FTX-system. Enligt energimyndigheten (2015.b) är 

den vanligaste ventilationen på byggnader före 1970 självdrag. Självdrag har inga 

mekaniska funktioner utan bygger på att fastigheten ventileras genom otätheter och 

termiska drivkrafter. Svensk ventilation (u.å.a) beskriver att frånluftsystem har fläktar 

som suger ut luften från kök, badrum och tvättstuga. Tilluften i ett frånluftsystem 

ventileras som i ett vanligt självdragsystem. Från och tilluftssystem har fläktar som styr 

både från och tilluften, vilket ger kontroll över mängden friskluft i byggnaden samt 

bättre möjlighet att rena tilluften. Från och tilluft med värmeåtervinning bygger på 

samma principer som från och tilluftssystemet men använder en värmeväxlare för att 

värma tilluften (Svensk ventilation u.å.b). 

 

O’Connor, Calautit & Hughes (2016) har analyserat sex olika typer av värmeväxlare 

och jämfört dess integreringsmöjligheter i ett FTX-system. De olika typerna av 

värmeväxlare som har analyserats är roterande värmeväxlare, plattvärmeväxlare, 

membran plattvärmeväxlare, värmerör, hybrid värmeväxlare och PCM-värmeväxlare. 

De hävdar att roterande värmeväxlare och värmerör har störst integrationsmöjligheter 

på grund av att de har hög termisk verkningsgrad och lågt tryckfall över 

värmeåtervinningsanordningen. Nielsen, T.R., Rose, J., & Kragh, J. (2009) hävdar att 

det går att återvinna så mycket som 90 % av värmeenergin ifrån frånluften med hjälp 

av ett värmeväxelsystem. Enligt Juodvalkis, Blaževičius, Karbauskaite & Nenorta 

(2011) är det vanligt att roterande värmeväxlare kombineras med en roterande 

värmepump för att förbättra systemets prestanda. 

 

Enligt Ståhl, Lundh, & Ylmén (2011) är det viktigt att ventilationen är anpassad dels 

till byggnadens konstruktion och dels till verksamheten i byggnaden. Vid en övergång 

från självdrag till FTX-system behöver byggnaden tätas för att det nya systemet ska bli 

så effektivt som möjligt. Detta utgör ett problem i kulturfastigheter eftersom det ofta 

förkommer läckage i dessa, vilket leder till att systemet måste arbeta extra mycket. 

Johan Claesson anser att det är viktigt att beakta om ventilationssystemet drivs 

miljösmart, helst med återvunnen och förnyelsebar energi då det förekommer mycket 

spillenergi i form av läckage i kulturfastigheten. 

4.1.2.2 Fönsterbyte 

Enligt Ståhl, Lundh, & Ylmén (2011) har fönster stor betydelse för en byggnads 

utseende och karaktär, dock sker stora energiförluster genom byggnadens fönster. 

Genom att byta fönster kan dessa energiförluster minskas, detta kan i många fall kan 

göras utan att påverka fönstrets utseende. 

 

Ståhl, Lundh, & Ylmén (2011) hävdar att 15-30 procent av en villas värmeförlusterna 

sker genom dess fönster. Genom att förbättra fönstrets värmemotstånd kan betydande 

energibesparingar göras. 
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De hävdar att det går att förbättra fönsters värmeisoleringsförmåga på två olika sätt, 

antingen genom att hela fönstret byts ut eller genom att det byggas om. Ett byte eller 

ombyggnation utav fönstret minskar energianvändningen genom ett bättre u-värde.  

Ombyggnationen av befintliga fönster kan göras på flera olika sätt. Att montera ett extra 

glas för att skapa en ytterligare luftspalt är en åtgärd som är att föredra vid fönsterbyte 

av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Men det går också att göra på betydligt 

enklare sätt som vid nattisolering, där luckor, persienner eller rullgardiner monteras på 

fönsterkonstruktionen. Komplettering utav befintliga fönster leder till förbättrad 

inomhusmiljön, mindre drag och buller, samt minskar risken för kondens. 

 

I kulturfastigheter är det ofta svårt att få tillstånd att byta ut fönster utan det sker endast 

om de är skadade. Att byta ut fönstren är kostsamt men om ett byte är nödvändigt går 

det att utföra på två olika sätt. Det vanligaste sättet är att byta ut det gamla helt och 

ersätta det med ett nytt. Detta kommer att skada fasaden när fönstren monteras. Det nya 

fönstret ska även vara tillverkat så att det bevarar det gamla fönstrets utseende.  Den 

andra åtgärden innebär att de gamla karmarna bevaras och nya fönster monteras i dessa, 

så kallade insticksfönster. Denna åtgärd skadar inte fasaden runt fönstret men de nya 

fönstren får ett något annorlunda utseende med kraftigare trädetaljer och mindre 

glasyta.  

4.1.2.3 Tilläggsisolering  

Ståhl, Lundh, & Ylmén (2011) hävdar att äldre byggnader är dåligt isolerade och att det 

finns stora energibesparingsmöjligheter genom att tilläggsisolera dem. Det kan göras 

genom tilläggsisolering av byggnadens grund, väggar och tak. Denna metod medför 

dock en stor risk för förändring av byggnadens arkitektoniska utformning. I 

kulturfastigheter är utformningen ofta så viktig att de flesta tilläggsisoleringsmetoder 

är otänkbara.  

Tak  

Det finns två alternativ för att tilläggsisolera byggnadens tak, antingen tilläggsisolering 

av yttertak eller tilläggsisolering av vindsbjälklag. 

Tilläggsisolering av vindsbjälklag 

Enligt Ståhl, Lundh, & Ylmén (2011) är tilläggsisolering av vindsbjälklag att föredra 

framför tilläggsisolering av väggar eftersom det är lättare att utföra utan att förstöra 

byggnadens karaktär. Tilläggsisolering av vindsbjälklaget förbättrar takets 

värmemotstånd och byggnadens termiska komfort ökar. 

 

Förbättrat värmemotstånd i vindsbjälklaget gör vinden kallare och den relativa 

fuktigheten höjs vilket medför ökad risk för fukt och mögelskador. Det går att minska 

risken genom god ventilation, uppvärmning av utrymmet eller tilläggsisolering av 

yttertaket. 

 

Tilläggsisolering av yttertaket gör vindsutrymmet varmare och minskar risken för 

invändig kondens. Men takets utseende förändras och byggnadens karaktär riskerar att 

förvanskas. 

Grund 

Enligt Ståhl, Lundh, & Ylmén (2011) kan tilläggsisolering av grunden förbättra den 

termiska komforten i byggnaden och minska värmeförlusterna. Det tre mest 



Empiri 

12 

 

förekommande åtgärderna är utbyte av befintlig isolering, invändig isolering samt 

alternativt utvändig isolering. 

Utbyte av befintlig isolering 

Om byggnadens grund är isolerad med ett gammalt material som har dåligt 

isoleringsvärde kan detta bytas ut mot ny och effektivare isolering. Bytet medför ett 

betydligt bättre värmemotstånd, beroende på vilket material som väljs.  

 

För att nå bottenbjälklaget måste det befintliga golvet öppnas upp, vilket kan förstöra 

byggnadens kulturvärde. Det finns också en risk för fuktproblem eftersom grunden blir 

kallare när värmemotståndet ökar. 

Invändig isolering 

Finns det ingen befintlig isolering och byggnadens grund är platta på mark är invändig 

isolering det enda alternativet. Ofta är detta inte ett alternativ för kulturhistoriskt viktiga 

byggnader eftersom resultatet medför ingrepp i byggnadens karaktär och dess fysiska 

egenskaper.  

Utvändig isolering 

Utvändig isolering betyder att isolering läggs under bottenbjälklaget vilket medför en 

mindre effekt på byggnadens karaktär och är därför en mer acceptabelt metod för 

kulturhistoriskt viktiga byggnader. Metoden är dock begränsad till byggnader med 

krypgrund och torpargrund där det finns utrymme under bottenbjälklaget. Utvändig 

isolering gör utrymmet under bottenbjälklaget kallare och den relativa fuktigheten 

regleras med god ventilation och uppvärmning. 

Tilläggsisolering i vägg 

Enligt Ståhl, Lundh, & Ylmén (2011)  är utvändig isolering alltid att föredra framför 

invändig isolering ur byggnadsfysikaliskt perspektiv och har större 

energibesparingspotential. Ökad ytterväggsisolering leder till lägre u-värde och 

köldbryggor går att byggas bort. Men metoden riskerar att förvanska byggnadens 

kulturhistoriska värde, genom fasadförändringar, takfotens överhäng minskar, fönster 

hamnar längre in i fasaden och husets dimensioner ändras. 

 

Därför anser de att invändig isolering förmodligen är att föredra på kulturhistoriskt 

viktiga byggnader. Förutsatt att det går att utföra utan att kulturhistoriska viktiga 

detaljer på insidan skadas. Dock gör invändig isolering byggnaden mer fuktkänslig och 

köldbryggor förstärks.  

 

Ett alternativ för kulturfastigheter där det inte är möjligt att tilläggsisolera invändigt, 

eller utvändigt är att tilläggsisolera genom sprutisolering i hålrum och kanaler. En sådan 

metod har dock en begränsad effekt.  

 

Holmberg et al. (2011) tar upp att ändringar av konstruktionen i gamla byggnader kan 

ha stora konsekvenser. Byggnadens robusthet kan vara beroende av att luften enkelt 

kan färdas igenom konstruktionen och på det viset håller byggnaden torr. Att 

tilläggsisolera konstruktionen kan leda till att luften blir stillastående, vilket kan 

föranleda fuktskador. 
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4.1.3 Regler och begränsningar vid ändringar av kulturhistoriskt 
viktiga byggnader 
 

Holmberg et al. (2011) hävdar att hänsyn ska tas till kulturvärdena i samband med 

ombyggnation av en kulturfastighet. Det finns byggnader med särskilt stora 

kulturhistoria värden som omöjliggör vissa åtgärder, men mycket kan ändå göras för att 

energibespara dessa byggnader. Ansvaret för att hitta balansen mellan bevarande och 

energibesparing vilar i regel på den enskilda kommunen. När fastighetsägaren tillämpar 

energibesparande åtgärder finns det en risk att han på grund av okunskap förstör 

byggnader med felaktiga material och konstruktion. Det riskerar inte bara att förstöra 

byggnadens utseende utan kan också vara skadligt för byggnaden.  

 

Kulturhistoriskt viktiga byggnader behöver alltså bli mer energieffektiva, men enligt 

boverket (2015) är det skillnad på att få bygglov för att bygga nya energieffektiva 

byggnader och för att utföra energieffektiva ändringar av befintliga byggnader. Vad 

som är tillåtet att förändra på byggnader med kulturhistoriskt värde bestäms i plan och 

bygglagen och finns även förtydligade i boverkets byggregler. Kraven vid uppförandet 

av nya byggnader uttrycks i generella regler som gäller för alla nya byggnader. När 

ändringar av befintliga byggnader ska utföras gäller även reglerna för nybyggnation 

men lösningen ska utgå ifrån den befintliga byggnaden. Alltså måste kraven anpassas 

utifrån ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, verksamhetskravet och 

förvanskningsförbudet. Det innebär att vid ändringar av befintliga byggnader måste 

kraven bestämmas utifrån den aktuella byggnadens kvaliteter och brister och den 

specifika ändringssituationen. Boverket (2015) återger reglerna om ändringar som finns 

i Plan och bygglagen och i den står det "ändring av en byggnad är en eller flera åtgärder 

som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller 

kulturhistoriska värde" (1:22, 1 kap, § 4). 

 

Boverket (2015) tar upp att det finns ett förvanskningsförbud som är till för att bevara 

byggnader som är särskilt värdefulla ur ett historiskt, kulturhistorisk, miljömässigt eller 

konstnärligt perspektiv.  Förvanskningsförbudet är dock inte ett förändringsförbud, utan 

skyddar endast de egenskaper som gör byggnaden värdefull. Genom att identifiera de 

värdefulla egenskaperna är det ofta möjligt att genomföra ändringar utan att behöva 

förvanska byggnaden. 

 

Förvanskningsförbud ingår i lagen (SFS 2010:900) som även innefattar 

varsamhetskravet. Varsamhetskravet säger att ändringar av en konstruktion ska utföras 

varsamt. Det ska tas hänsyn till konstruktionens karaktärsdrag och dess tekniska, 

historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara. 
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4.2 Dokumentanalys 

För att utreda vilken besparingspotential ett byte av ventilationssystem på Tidaholms 

stadsbibliotek skulle kunna ha behövdes en analys utföras.  

Valet av ventilationssystemen bör helst vara baserat på ett aggregat med en roterande 

värmeväxlare samt med en integrerad värmepump. Denna kombination beskrivs av 

Juodvalkis et al. (2011) som ett väldigt effektivt FTX-system. En sådan typ av system 

tillhandahålls av Fläktwoods AB (FläktWoods, 2015).  

Indata till analysen har hämtats ur obligatoriska ventilationskontroller ifrån Tidaholms 

stadsbibliotek se bilaga 1-4, samt ur produktdokument från Fläktwoods AB se bilaga 

5-9. 

Tidaholms stadsbibliotek har ett gammalt ventilationssystem placerat på vinden, det 

utförs regelbundna kontroller av ventilationssystemet. I den obligatoriska 

ventilationskontrollen av aggregat 4 redovisas flera intressanta egenskaper som 

temperaturer, luftflöden, drifttider och effekt.  

 

 

 
Figur 1. Bilaga 4 Luftflödesprotokoll, system FTX LA4.  

 

Enligt Warfvinge och Dahlblom (2014) är SFP ett mått på ett aggregats eleffektivitet 

och beräknas enligt följande: 

(1) 𝑆𝐹𝑃 =
𝑃𝑘𝑇𝐹+𝑃𝑘𝐹𝐹

𝑞𝑢 𝑚𝑎𝑥
 

SFP = Specifik fläkteffekt kW 

PkTF = Total fläkteleffekt för tilluftsfläktar vid dimensionerande luftflöde kW 

PkFF = Total fläkteleffekt för frånluftsfläktar vid dimensionerade luftflöde kW 

qu max = Aggregatets största uppmätta till eller frånluftsflöde 
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De nämner att ju lägre SFP-värdet är desto mindre elenergi förbrukar fläkten. 

  

SFP för aggregat 4 är enligt formel (1)  
1,55+1,55

0,408
= 7,6 kW. 

Ur produktdokumenten framgår det att ett möjligt FTX baserat ersättningsystem har 

följande data.  

 

 
Figur 2. Bilaga 8 FläktWoods AB Luftbehandlingsaggregat 4 

 

Vid jämförelse av SFP värdena framgår det att det gamla systemet har ett betydligt 

högre värde än det nya.  

 

Analysen av dokumenten ger oss en intressant energibesparingsmöjlighet att 

vidarestudera. För att ta reda på hur stor effekt ett nytt FTX-system har på byggnadens 

energiförbrukning behöver noggrannare beräkningar utföras. 

 

En analys gjordes av samtliga aggregat med ett liknande resultat. 

4.3 Fallstudie 
Med hjälp av Tidaholms kommun och Fastighetsförvaltare, Johan Claesson har en 

fallstudie genomförts på Tidaholms stadsbibliotek. För att hitta energieffektiviserande 

åtgärder har vi utrett fastighetens egenskaper. 

4.3.1 Allmänt om fastigheten 

Enligt Johan Claesson (3 februari, 2015) uppfördes Tidaholms stadsbibliotek år 

1897. Fastigheten är på 2900 kvadratmeter och har 54 rum. Byggnaden är tre våningar 

hög, källaren består av lektionssalar, pannrum och stora garderober. På första och andra 

våningen ligger biblioteket, samlingssalar och ett kök. Det finns även en vindsvåning 

som används till förråd, samt plats för ventilationsaggregaten. 

 

Claesson påstår att en kulturhistoriskt viktig byggnad har svårigheter att få bygglov. 

Holmberg et al. (2011)  tar upp att detta leder till att dessa byggnader inte förbättras i 

samma takt som, lagar och regler gällande energieffektivisering. Dessa omständigheter 

har gjort att Tidaholms stadsbibliotek har kvar ett gammalt klimatskal med höga u-

värden och stora transmissionsförluster. 
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4.3.2 Uppvärmning och Ventilation 

Enligt Johan Claesson (3 februari, 2015) är ventilationen i fastigheten ett till- och 

frånluftsystem från 1980-talet bestående av fyra ventilationsaggregat som är försedda 

med el-patroner som värmer tilluften. Fastigheten har fyra stycken aggregat eftersom 

användningsområdena och utnyttjandegraden skiljer sig mellan salarna.  

 

Byggnaden har ett vattenburet uppvärmningssystem och ett fjärrvärmesystem 

installerades nyligen. 

 

Uppgifterna från personlig kommunikation med Johan Claesson (3 februari, 2015) som 

kommer att användas vid beräkningarna. 

Energianvändningen för de olika systemen: 

Elanvändningen ligger på 160 000 kWh/år 

Fjärrvärmeförbrukning 250 000 kWh/år 

Totalenergiförbrukning är 410 000 kWh/år 

Verkningsgrad för de befintliga FT ventilationsaggregaten är 50% 

Energipris 100 öre / kWh 

Uppskattad livslängd 20år 

Låneränta 1% 

 

För att ta fram driftkostnader och energiförbrukning för de olika 

luftbehandlingsaggregaten kommer vi att använda en beräkningsmodul som Tidaholms 

kommun använder sig utav när de utför kalkyler för att kontrollera aggregaten. 

Beräkningsmodulen är ett förprogrammerat Excelark, som kräver indata ifrån 

ventilationssystem och dess omgivande miljö, därur beräknas driftkostnader och 

energiförbrukning.  

 

Investering för Recooler luftbehandlingsaggregat är enligt personlig kommunikation 

med Leif Stridh (19 Maj, 2015).  

LA1: 120 000 kronor 

LA2: 107 000 kronor 

LA3: 218 000 kronor 

LA4: 107 000 kronor 

LA5: 254 000 kronor 

 

Installationskostnaderna för Recooler luftbehandlingsaggregat är enligt personlig 

kommunikation med Leif Stridh (19 Maj, 2015). 

LA1: 24 000 kronor 

LA2: 24 000 kronor 

LA3: 24 000 kronor 

LA4: 24 000 kronor 

LA5: 84 000 kronor  
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4.3.3 Beräkningar 
Beräkningar har utförts för att se effekten av att byta ut de gamla ventilationsaggregaten 

mot ett modernt FTX-aggregat. 

 

Data för befintligt aggregat luftaggregat 1 

SFP  är enligt formel (1)  
2,2+2,2

0,645
= 6,77 kW 

Tabell 1. Indata enligt Tidaholms beräkningsmodul för LA1 

INDATA     

Före 

Åtgärd 

Efter 

Åtgärd   

Projekterat flöde                                          m3/s= 0,645 2322 2322 m3/h 

Tillufttemperatur   16,0 16,0 grader C 

Frånlufttemp   21,0 21,0 grader C 

Ortens normalårstemperatur   5,8 5,8 grader C 

Temperatur verkningsgrad   50 80 % 

Temperaturhöjning av flätarbete   1 1 grader C 

SFP (kW/m3/s)]   6,8 1,7 kW 

Drift timmar/dygn   12 12 h/dygn 

Drift dagar/vecka   5 5 d/vecka 

Energipris för värmning av vent.luft (ink moms+skatt) 100 100 öre/kWh 

Energipris för drift av fläktar  (ink moms och skatt)   100 100 öre/kWh 

 

Med indata och Tidaholms beräkningsmodul kan elförbrukningen och kostnader för 

driften av aggregaten tas fram. 

 

Tabell 2. Utdata enligt Tidaholms beräkningsmodul för LA1 

UTDATA     

Före 

Åtgärd 

Efter 

Åtgärd Besparing 

Värmning av ventilationsluften MWh/år 6,43 0,08 6,34 

Drift av ventilationsfläktar MWh/år 21,28 5,27 15,85 

Kostnader för värmning av ventilationsluft kr/år 6 427 83 6 345 

Kostnader för drift av fläktar kr/år 21 278 5 273 15 850 

Summa kostnader för drift av fläktar och värme kr/år 27 706 5 356 22 194 

Summa besparing  MWh/år     22 

Summa besparing kr/år     22 194 

Besparing procent   %     81 

 

Investeringskostnad för Recooler LA1 exklusive moms 120 000 kronor. Det ger en 

återbetalningstid på 5,4 år.  
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Data för befintligt aggregat luftaggregat 2 

SFP  är enligt formel (1) 
2,2+2,2

0,28
= 15,7 kW 

Tabell 3. Indata enligt Tidaholms beräkningsmodul för LA2 

INDATA     

Före 

Åtgärd 

Efter 

Åtgärd   

Projekterat flöde                                          m3/s= 0,28 1008 1008 m3/h 

Tillufttemperatur   19 19 grader C 

Frånlufttemp   21,0 21,0 grader C 

Ortens normalårstemperatur   5,8 5,8 grader C 

Temperatur verkningsgrad   50 83 % 

Temperaturhöjning av flätarbete   1 1 grader C 

SFP (kW/m3/s)]   15,7 1,4 kW 

Drift timmar/dygn   11 11 h/dygn 

Drift dagar/vecka   5 5 d/vecka 

Energipris för värmning av vent.luft (ink moms+skatt) 100 100 öre/kWh 

Energipris för drift av fläktar  (ink moms och skatt)   100 100 öre/kWh 

 

Med indata och Tidaholms beräkningsmodul kan elförbrukningen och kostnader för 

driften av aggregaten tas fram. 

 

Tabell 4. Utdata enligt Tidaholms beräkningsmodul för LA2 

UTDATA     

Före 

Åtgärd 

Efter 

Åtgärd Besparing 

Värmning av ventilationsluften MWh/år 4,5 0,4 4 

Drift av ventilationsfläktar MWh/år 44,9 4 40,9 

Kostnader för värmning av ventilationsluft kr/år 4 454 429 4 025 

Kostnader för drift av fläktar kr/år 44 902 4 004 40 898 

Summa kostnader för drift av fläktar och värme kr/år 49 356 4 433 44 923 

Summa besparing  MWh/år     44,9 

Summa besparing kr/år     44 923 

Besparing procent   %     91 

 

Investeringskostnad för Recooler LA2 exklusive moms 107 000 kronor. Det ger en 

återbetalningstid på 2,4 år. 
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Data för befintligt aggregat luftaggregat 3 

SFP  är enligt formel (1) 
7+2,2

3,5
= 2,63 kW 

Tabell 5. Indata enligt Tidaholms beräkningsmodul för LA3 

INDATA     

Före 

Åtgärd 

Efter 

Åtgärd   

Projekterat flöde                                          m3/s= 3,5 12600 12600 m3/h 

Tillufttemperatur   20,0 20,0 grader C 

Frånlufttemp   21,0 21,0 grader C 

Ortens normalårstemperatur   5,8 5,8 grader C 

Temperatur verkningsgrad   50 81,6 % 

Temperaturhöjning av flätarbete   1 1 grader C 

SFP (kW/m3/s)]   2,6 1,6 kW 

Drift timmar/dygn   3 3 h/dygn 

Drift dagar/vecka   7 7 d/vecka 

Energipris för värmning av vent.luft (ink moms+skatt) 100 100 öre/kWh 

Energipris för drift av fläktar  (ink moms och skatt)   100 100 öre/kWh 

 

Med indata och Tidaholms beräkningsmodul kan elförbrukningen och kostnader för 

driften av aggregaten tas fram. 

 

Tabell 6. Utdata enligt Tidaholms beräkningsmodul för LA3 

UTDATA     

Före 

Åtgärd 

Efter 

Åtgärd Besparing 

Värmning av ventilationsluften MWh/år 24,8 5 19,8 

Drift av ventilationsfläktar MWh/år 2,9 1,8 1,1 

Kostnader för värmning av ventilationsluft kr/år 24 844 5 048 19 796 

Kostnader för drift av fläktar kr/år 2 872 1 758 1 113 

Summa kostnader för drift av fläktar och värme kr/år 27 716 6 806 20 910 

Summa besparing  MWh/år     20,9 

Summa besparing kr/år     20 910 

Besparing procent   %     75,4 

 

Investeringskostnad för Recooler LA3 exklusive moms 218 000 kronor. Det ger en 

återbetalningstid på 10,4 år. 
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Data för befintligt aggregat luftaggregat 4 

SFP  är enligt formel (1) 
1,55+1,55

0,408
= 7,6 kW 

Tabell 7. Indata enligt Tidaholms beräkningsmodul för LA4 

INDATA     

Före 

Åtgärd 

Efter 

Åtgärd   

Projekterat flöde                                          m3/s= 3,57 1469 1469 m3/h 

Tillufttemperatur   20,0 20,0 grader C 

Frånlufttemp   21,0 21,0 grader C 

Ortens normalårstemperatur   5,8 5,8 grader C 

Temperatur verkningsgrad   50 85 % 

Temperaturhöjning av flätarbete   1 1 grader C 

SFP (kW/m3/s)]   7,6 1,47 kW 

Drift timmar/dygn   12 12 h/dygn 

Drift dagar/vecka   5 5 d/vecka 

Energipris för värmning av vent.luft (ink moms+skatt) 100 100 öre/kWh 

Energipris för drift av fläktar  (ink moms och skatt)   100 100 öre/kWh 

 

Med indata och Tidaholms beräkningsmodul kan elförbrukningen och kostnader för 

driften av aggregaten tas fram. 

 

Tabell 8. Utdata enligt Tidaholms beräkningsmodul för LA4 

UTDATA     

Före 

Åtgärd 

Efter 

Åtgärd Besparing 

Värmning av ventilationsluften MWh/år 8,3 1,05 7,2 

Drift av ventilationsfläktar MWh/år 23,7 4,6 19,1 

Kostnader för värmning av ventilationsluft kr/år 8 275 1054 7 222 

Kostnader för drift av fläktar kr/år 23 712 4 586 19 125 

Summa kostnader för drift av fläktar och värme kr/år 31 988 5 640 26 347 

Summa besparing  MWh/år     26,35 

Summa besparing kr/år     26 347 

Besparing procent   %     82,4 

 

Investeringskostnad för Recooler LA4 exklusive moms 107 000 kronor. Det ger en 

återbetalningstid på 4,1 år. 
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Ett aggregat som ersätter de fyra gamla kallas för luftaggregat 5 

 

Tabell 9. Indata enligt Tidaholms beräkningsmodul för LA5 

INDATA     

Efter 

Åtgärd   

Projekterat flöde                                          m3/s= 3,57 1285 m3/h 

Tillufttemperatur   20,0 grader C 

Frånlufttemp   21,0 grader C 

Ortens normalårstemperatur   5,8 grader C 

Temperatur verkningsgrad   85 % 

Temperaturhöjning av flätarbete   1 grader C 

SFP (kW/m3/s)]   2,0 kW 

Drift timmar/dygn   12 h/dygn 

Drift dagar/vecka   5 d/vecka 

Energipris för värmning av vent.luft (ink moms+skatt) 100 öre/kWh 

Energipris för drift av fläktar  (ink moms och skatt)   100 öre/kWh 

 

Med indata och Tidaholms beräkningsmodul kan elförbrukningen och kostnader för 

driften av aggregaten tas fram. 

 

Tabell 10. Utdata enligt Tidaholms beräkningsmodul för LA5 

UTDATA     

Efter 

Åtgärd 

Värmning av ventilationsluften MWh/år 7 

Drift av ventilationsfläktar MWh/år 2 

Kostnader för värmning av ventilationsluft kr/år 7 435 

Kostnader för drift av fläktar kr/år 1 944 

Summa kostnader för drift av fläktar och värme kr/år 9 379 

 

Sammanställning av beräkningar 

Total drift kostnad och energiförbrukning för gammalt system är 136 766 kr/år, samt 

137 MWh/år. 

Total drift kostnad och energiförbrukning för fyra nya Recooleraggregat är 22 253 

kr/år, samt 22 MWh/år.  

Total drift kostnad och energiförbrukning för ett nytt Recooleraggregat som ersätter alla 

fyra gamla är 9 379 kr/år, samt 9 MWh/år. 

 

Den totala energiförbrukningen för byggnaden är 410 MWh/år. 

 

Byte till fyra nya Recooleraggregat ger en ny total energiförbrukning på: 
 

Ny energiförbrukning tot. = 𝑒𝑛𝑒𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡𝑜𝑡. −
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑡.𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑛𝑦𝑡𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑡.𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 

 

410 𝑀 –  137 𝑀 +  22 𝑀 =  295 𝑀𝑊ℎ/å𝑟   
 

  



Empiri 

22 

 

Byte till ett nytt Recooleraggregat ger en ny total energiförbrukning på: 

 

410 𝑀 –  137 𝑀 +  9 𝑀 =  282 𝑀𝑊ℎ/å𝑟 
 

Enligt Per-Hugo Skärvad & Jan Olsson (2013) beräknas återbetalningstiden enligt 

följande: 

 

(1) Annuitetfaktor = 
𝑟

1−(1+𝑟)−𝑛 

(2) Annuiteten = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗ 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑖𝑒𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

(3) Totalkostnad = 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 ∗ 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

(4) Återbetalnings tid = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚−𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑛𝑦𝑡𝑡 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚
 

 

Enligt formel (2) är annuitetsfaktorn 0,0554. Fyra nya aggregat har en total investering 

och installationskostnad på 648 000 kr, vilket ger en annuitet på 35 909 kronor enligt 

formel (3). Detta ger en totalkostnad på 718 180 kronor enligt formel (4). 

 

Återbetalningstiden för fyra nya aggregat är enligt formel (5) 6,27 år. 

 

Enligt formel (2) är annuitetsfaktorn 0,0554. Ett nytt aggregat som ersätter alla fyra 

gamla har en investering och installationskostnad på 338 000 kr, vilket ger en annuitet 

på 18 725 kronor enligt formel (3). Detta ger en totalkostnad på 374 504 kronor enligt 

formel (4). 

 

Återbetalningstiden för ett nytt aggregat är enligt formel (5) 2,94 år. 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Sverige har som övergripande miljömål att kunna lämna över ett samhälle till nästa 

generation där de stora miljöproblemen är lösta. För att nå målet ska det bland annat 

byggas energisnålare, även befintliga byggnaderna behöver energieffektiviseras. Det 

innebär att också kulturhistoriskt värdefulla byggnader blir påverkade. I empirin 

framkommer det att det finns flera olika åtgärder som kan genomföras för att 

energieffektivisera kulturhistoriska byggnader. Förvanskningslagen kan försvåra eller 

hindra möjligheten att bruka dessa åtgärder. Det är kommunens ansvar att tolka lagen 

vid förhandlingar av bygglov, vilket medför att de åtgärder som blir möjliga att tillämpa 

kan skilja sig mellan olika kommuner. För att kunna avgöra vad som är en förvanskning 

behöver byggnadens karaktär definieras, det kan till exempel vara byggnadens fasad, 

eller tak som då blir då extra känsliga för ändringar. Idag går det att med ny teknik 

energieffektivisera med en mindre inverkan på byggnaden.  
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5 Analys och resultat 
I kapitlet analyseras empirin mot det teoretiska ramverket och ett resultat presenteras.  

5.1 Varför ska kulturhistoriskt viktiga byggnader 
energieffektiviseras? 
Här presenteras analys och resultat för ovanstående frågeställning  

5.1.1 Analys 
Varför ska kulturhistoriskt viktiga byggnader energieffektiviseras: finns det ens något 

värde i detta och varför ödsla energi på en byggnad som aldrig kan bli lika 

energieffektiv som en ny. 

 

Under studien har vi kommit fram till att både Svenska staten och fastighetsägarna har 

behov av att energieffektivisera kulturhistoriskt viktiga byggnader. Staten vill minska 

landets totala energibehov och fastighetsägaren vill minska driftkostnaderna, men det 

är något som hindrar dessa byggnader att hänga med i utvecklingen. Vi anser att hindret 

är otydliga lagar, som är till för att minska risken att förvanska byggnaderna vid 

förändring. Lagarna gör att det tar längre tid och  blir kostsamt att få ett bygglov 

godkänt. Det ska utredas vilka energieffektiviserande åtgärder som kan och får 

tillämpas på fastigheten och även efter detta är risken större att få avslag vid ändring 

utav en kulturfastighet. 

 

För att göra dessa byggnader ekonomiskt och miljömässig hållbara behöver de 

energieffektiviseras. Den största faktorn för att avgöra om en byggnad är ekonomisk 

och miljömässigt hållbar är dess energiförbrukning. Kulturhistoriskt viktiga byggnader 

är oftast gamla och har högre energiförbrukning än nya byggnader. Däremot bör inte 

en kulturhistoriskt viktig byggnad alltid energieffektiviseras eftersom det skulle kunna 

medföra åverkan på byggnaden. Att bevara utseendet på kulturhistoriskt viktiga 

byggnader kan betraktas som social hållbarhet, eftersom arkitekturen i dessa byggnader 

har stor betydelse för samhället. 

 

En viktig aspekt att ta hänsyn till är miljön. Vissa moderna tekniska lösningar kan till 

och med öka byggnadens energiförbrukning, men kan ändå vara nödvändiga för att 

bevara byggnaden. Vid ändringar av byggnader skall användning av förnyelsebar 

energi beaktas, men det blir extra viktigt då åtgärden ökar energiförbrukningen. 

 

Med den kunskap vi har fått inom ämnet anser vi att det är en självklarhet att 

energieffektivisera dessa byggnader eftersom att det gynnar alla parter såväl staten som 

fastighetsägaren som hyresgästen.  

5.1.2 Resultat 
Kulturhistoriskt viktiga byggnader är i oftast gamla byggnader som är byggda på ett 

dåtida sätt vilket gör att dom blir mindre energieffektiva. En gammal byggnad går inte 

att göra lika energieffektiv som en nybyggd, men det finns mer att spara än bara energi. 

De kulturhistoriskt viktiga byggnaderna besitter en historia om hur det var att leva och 

bo under den tiden fastigheten byggdes och vi kan än idag ta lärdom och inspiration av 

dess byggnadskonst och arkitektur. 
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För fastighetsägarna är det viktigt att kunna energieffektivisera de kulturhistoriskt 

viktiga byggnaderna på grund av att de är dyrare att driva än nya energisnåla byggnader. 

Om inte möjligheten att energieffektivisera dessa byggnader förenklas riskerar de 

kulturhistoriskt viktiga byggnaderna att bli utkonkurrerade av nya moderna fastigheter 

med behagligare inomhusklimat och billigare drift. Det kan leda till att dessa byggnader 

tas ur bruk och blir än mer utsatta för förfall. Om byggnaden skulle rivas har all den 

energi som lagts på att uppföra byggnaden gått till spillo och eventuella kulturhistoriska 

värden försvunnit.   

 

Sveriges byggnader står för 40% av landets totala energiförbrukning. Genom 

energieffektiviserande åtgärder kan denna siffra minskas. Även med optimalt 

energieffektiva byggnader kommer byggnadsbeståndet alltid att utgöra en stor del av 

landets energibehov. Därför är det viktigt att i största möjliga mån ställa om till förnybar 

energi för att minska byggnadsbeståndets klimatpåverkan. 

5.2 Hur kan byggnader med kulturhistoriskt värde 
energieffektiviseras? 
I kapitlet analyseras empirin mot det teoretiska ramverket och ett resultat presenteras.  

5.2.1 Analys 
Kulturhistoriskt viktiga byggnader är i regel gamla konstruktioner som sällan utsätts för 

större renoveringar och moderniseringar. Empirin tar upp att tre olika 

energieffektiviserande åtgärder tilläggsisolering, fönsterbyte och ventilationsbyte. De 

tre åtgärderna har sina för och nackdelar och det är svårt att säga att den ena åtgärden 

är bättre än den andra. Det är istället byggnadens utformning som avgör vilken åtgärd 

som är bäst lämpad. Till exempel går det inte att byta fönster om det är fönstren som 

har en stor betydelse för byggnadens karaktär, då ska istället en annan åtgärd väljas. 

 

Dock anser vi att om det finns ett äldre ventilationssystem så bör fastighetsägaren göra 

en kontroll av systemet eftersom studien påvisar att nya moderna system är bättre för 

miljön samt minskar strömförbrukningen. 

 

För att veta hur kulturhistoriskt viktiga byggnader kan energieffektiviseras behövs 

kunskap gällande lagkraven ur plan och bygglagen samt boverkets byggregler. 

Boverket (2015) återger att i plan och bygglagen framgår det” 13 § En byggnad som är 

särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 

får inte förvanskas.” Vi tolkar det som att det är upp till varje enskild kommun att 

avgöra om skadan eller inverkan på byggnaden är så stor att den skadar fastighetens 

karaktär. Kommunen måste därför väga nyttan mot den påverkan som ombyggnationen 

innebär.  

 

För vissa kommuner kan det vara okej att tilläggsisolera och byta fönster, eftersom de 

inte anser att de inte förvanskar byggnadens karaktär. Men andra kommuner kan vara 

hårdare för att bevara sina kulturfastigheter i sitt ursprungsskick. Det är alltså en regel 

som kan tolkas olika och inte utesluter någon form av energieffektiviserande åtgärd. 

5.2.2 Resultat 
I empirin "åtgärder för att energieffektivisera en kulturfastighet" framkommer det att 

det finns flera olika åtgärder för att drastiskt energieffektivisera kulturhistoriskt viktiga 

byggnader. Åtgärder som fönsterbyten och tilläggsisolering är väldigt effektiva på 
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gamla konstruktioner eftersom modern teknik och material är anpassade för att minska 

konstruktionernas energiförbrukning. Dock är det alltid en risk med att ändra 

konstruktionen i en gammal byggnad.  Åtgärder som tilläggsisolering och tätning av 

äldre byggnader kan leda till fukt och mögelskador. 

 

I kapitel 4.1.3 noterar vi att det finns speciella lagar som reglerar ändringar av 

kulturhistoriskt viktiga byggnader. Förvanskningslagen är en sådan lag och den kan 

sätta stopp för energieffektiviserande åtgärder om dessa har inverkan på 

konstruktionens utseende. Därför anser vi att det istället är bättra att fokusera på att 

effektivisera uppvärmningen av byggnaden, eftersom det har en mindre inverkan på 

byggnadens arkitektoniska utseende. En byggnad med ett äldre ventilationssystem bör 

därför överväga att byta till ett effektivare system, eftersom ett sådant knappast 

påverkan byggnadens karaktär och kan minska byggnadens uppvärmningskostnader. 

5.3 Vilka för- och nackdelar finns det med den åtgärd vi valt? 
I kapitlet analyseras empirin mot det teoretiska ramverket och ett resultat presenteras 

5.3.1 Analys 

Det teoretiska ramverket tar upp att ett av de mest effektiva sätten att energieffektivisera 

kulturfastigheter är att utreda förbättringar av uppvärmningssystemet. Tidaholms 

stadsbiblioteks ventilation värms för närvarande upp med direktverkande el, men både 

empirin och teorin visar att det är mer energieffektivt att byta till ett FTX-system. 

Därför har vi valt att noggrannare analysera energibesparingspotentialen vid installation 

utav ett modernt FTX-system 

Stadsbiblioteket i Tidaholm har fyra FT-aggregat med direktverkande el som värmer 

tilluften. Vi har utfört beräkningar för två alternativ, dels ett där vi ersätter de fyra 

befintliga med fyra nya FTX-aggregat samt ett annat som ersätter de fyra befintliga FT-

aggregaten med ett nytt FTX-aggregat.  

Beräkningarna visar att det är fördelaktigt att byta system. 

5.3.2 Resultat  
Fördelarna med att installera ett modernt FTX-system är dels dess höga 

energibesparingspotential vilket innebär en kort återbetalningstid och dels att de inte 

orsakar några byggfysikaliska problemställningar. Nackdelarna är att åtgärden endast 

är aktuell på en byggnad men ett redan befintligt ventilationssystem. Om det inte finns 

ett ventilationssystem kan ny rördragning bli mycket omfattande vilket leder till att 

investeringskostnaden ökar och att byggnaden riskerar att förvanskas. 

Beräkningen konstaterade att oavsett alternativ är det fördelaktigt att byta 

ventilationssystem. Tidaholms stadsbibliotek hade en total elenergianvändning på 160 

MWh/år från början och 136 MWh/år gick åt för att driva ett gammalt 

ventilationssystem. Via beräkningar kan vi visa två alternativ som är betydligt mer 

energieffektiva än det befintliga systemet. Fyra nya aggregat skulle ha en 

energiförbrukning på 22 MWh/år och ett nytt aggregat som ersätter de fyra befintliga 9 

MWh/år. Den stora skillnaden i energiförbrukningen gör att återbetalningstiden blir 

relativt kort, fyra nya aggregat har en investeringskostnad på 552 000 kr och 

återbetalningstiden är 4,83 år. Det andra alternativet med ett nytt aggregat har en 

investeringskostnad på 254 000 kr vilket ger en återbetalningstid på 2 år. 
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Att byta ut de fyra aggregaten mot ett nytt är den mest energieffektiva lösningen och 

har kortast återbetalningstid. Men den är mer komplicerad att installera eftersom det 

krävs en mer omfattande rördragning, och kan därför leda större förvanskning utav 

byggnaden. Vi anser därför att ett bättre alternativ är att byta ut de fyra aggregaten mot 

fyra nya.  Det går då att utnyttja de redan befintliga ventilationssystemen, vilket är en 

mer varsam åtgärd. 

5.4 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att effektivisera och minimera energiförbrukningen vid driften 

av en kulturfastighet på ett sådant sätt att det vare sig skadar fastighetens karaktär 

eller att åtgärderna blir för kostsamma att utföra. Syftet är att bidra till att kommuner 

fortsatt ska kunna förvalta, driva och bruka gamla kulturhistoriskt viktiga hus även i 

framtiden. 

 

Utredningen av frågeställning 1 visade att Sveriges Riksdag har som mål att minska 

energianvändningen i Sveriges byggnader och även att det finns ett stort behov hos 

fastighetsägarna att energieffektivisera kulturhistoriskt viktiga byggnader för att fortsatt 

kunna driva dem. Ur litteraturstudien framkom förslag på åtgärder, hur kulturhistoriska 

byggnader kan energieffektiviseras och hur de olika åtgärderna kan påverka 

byggnadens karaktär. Vi ansåg också att det var viktigt att utreda vilka lagar som 

reglerar ändringar av kulturfastigheter. I frågeställning 3 har den åtgärd valts som vi 

ansåg vara mest lämpad för vår referensbyggnad. Beräkningar genomfördes för att 

undersöka för- och nackdelar med den valda åtgärden och vi fann att det finns stora 

energibesparingsmöjligheter med det förfarande vi valt.  

 

Genom empirin från litteraturstudien och analysen har åtgärder tagits fram för hur 

byggnader med kulturhistoriskt värde kan energieffektiviseras och hur dessa åtgärder 

påverkar byggnadens karaktär. Vi har även utfört en fallstudie där vi beräknat hur 

mycket energiförbrukningen skulle kunna reduceras på Tidaholms stadsbibliotek vilket 

var vår referensbyggnad. Därmed har vi uppfyllt målet med vårt arbete. 

Litteraturstudien gav oss även den information som behövdes för att förstå vad som får 

göras i kulturhistoriskt viktiga byggnader, vilket gjorde att vi avgränsa oss till 

ventilationssystemet.  

 

De metoder som har använts vid insamling utav data var nödvändiga för att utföra 

arbetet, men i efterhand anser vi att intervjuer kunde ha genomförts med personer som 

är aktiva i branschen, för att ta reda på vad de anser om ämnet. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet sammanfattar och diskuterar studiens resultat och hur vi har gått till väga. 

Här presenteras även förslag till vidareforskning.   

6.1 Resultatdiskussion 
Vi har använt oss av flera olika källor både svenska och internationella, vilket ger 

rapporten ett större sanningsvärde och bättre trovärdighet. Dokumentinsamlingen 

innehåller tillräckligt med information för att kunna utföra beräkningar av 

driftkostnader för ventilationssystem. Beräkningarna utförs med hjälp av samma mall 

som Tidaholms kommun använder sig av när de gör egna beräkningar av driftkostnader. 

Det framtagna resultatet är trovärdigt eftersom det stämmer överens med vad som 

framgår i de vetenskapliga artiklarna.  

 

Den här studien är användbar eftersom den visar att det går att göra någonting åt 

energiförbrukningen i kulturfastigheter. Det skapar hållbarhet då färre byggnader 

riskerar att tas ur bruk samtidigt som viktiga kulturvärden bevaras. Det kan också leda 

till ett större intresse att försöka energieffektivisera dessa byggnader.  

 

Vi anser att frågeställningarna är formulerade på ett sätt som gjort att vi fått en bred 

kunskap om kulturfastigheter, vilket har lett till att vi har kunnat uppnå målet med 

studien.  

 

Vid beräkningen borde information ifrån fler FTX-aggregatstillverkare ha hämtats för 

att kunna jämföra dess effektivitet, miljöpåverkan och kostnader. 

 

Beräkningarna som utförts är utförda med dagens energipris och tar inte till hänsyn 

förändring av det. Förändringar av energipriset kan leda till längre eller kortare 

återbetalningstid. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna som använts anses vara väl valda, eftersom de har givit en bred kunskap om 

kulturfastigheter och de problem som de står inför. Litteraturstudien var en passande 

metod för att finna information om olika energieffektiviserande åtgärder och 

bestämmelser för vad som får appliceras på kulturhistoriskt viktiga byggnader. 

 

Dokumentanalys anses vara en lämplig metod för att ge en tidig uppfattning om vad 

åtgärden kan komma att ha för effekt. Dokumentanalys var också i vårt fall nödvändig 

för att ta fram detaljerad data från ventilationssystemen, en information krävdes för att 

kunna utföra beräkningarna på energiförbrukning och driftkostnader. 

 

Fallstudien gav oss möjligheten att utreda ett specifikt referensobjekt och att granska 

om det går att utföra den åtgärd som vi har kommit fram till. Den gav oss även 

information om hur åtgärden påverkar byggnadens energiförbrukning.  
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6.3 Begränsningar 
Det var nödvändigt att begränsa antalet referensobjekt för att minska mängden data 

insamling, men det hade varit intressant att titta på ytterligare ett objekt för att 

säkerställa att åtgärden har samma effekt.  

 

Resultatet av beräkningarna är inte generellt giltiga eftersom det finns flera olika 

faktorer som endast gäller referensobjektet, relativ fuktighet, medelårstemperatur, tryck 

och luftflöden i ventilationssystemet samt effekten på det befintliga systemet. Men 

resultatet av våra beräkningar visar en så kraftigt minskad energiförbrukning att mindre 

förändringar i faktorerna inte ändra att FTX-systemet är effektivare än FT-system. 

Däremot är resultatet av de undersökta åtgärderna för energieffektivisering generellt 

giltiga. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 

6.4.1 Fallstudien 
Vi har utrett energieffektiviserande åtgärder som kan minska Tidaholms stadsbiblioteks 

energiförbrukning. Vi har kommit fram till att tilläggsisolering utav väggar inte är något 

alternativ till den här byggnaden eftersom det förändrar byggnadens dimensioner och 

på så sätt förvanskar byggnadens karaktär. Vi utesluter även tilläggsisolering utav 

vindsbjälklag på grund utav att fyra stora ventilationsaggregat är placerade på vinden, 

samt att den för tillfället fungerar som ett förråd. Ett fönsterbyte är endast aktuellt om 

det befintliga fönstret är skadat, eftersom de har stor betydelse för byggnadens utseende 

och dess karaktär. Tidaholms stadsbiblioteks fönster är i gott skick och därför är det 

svårt att få igenom bygglov på en ändring utav dem. 

 

Tidaholms stadsbibliotek har redan ett befintligt FT-system, därför anser vi att den bästa 

lösningen är att installera ett FTX-system. Vårt resultat visar att den totala 

energiförbrukningen kommer att minska med 28% och därmed även driftkostnaderna, 

samt att det inte kommer skada byggnadens karaktär. Att ersätta det befintliga 

ventilationssystemet mot ett modernt FTX-system minskar också byggnadens 

miljöpåverkan. Miljöpåverkan minskar eftersom värmeväxlaren återanvänder 

värmeenergin i frånluften samt att vid behov tillförs extra energi med hjälp av en 

värmepump som nyttjar förnyelsebar energi för att värma eller kyla tilluften.  

6.4.2 Slutsatser 
Fallstudien belägger att det går att energieffektivisera dessa byggnader med moderna 

FTX-system, vilket också kan minska byggnadens miljöpåverkan. Men att resultatet 

kan variera eftersom varje byggnad är unik.  

 

Ett ventilationssystem med hög återvinningsgrad samt en integrerad värmepump bidrar 

till hållbar energihushållning, eftersom lite energi går till spillo samt att den använder 

en förnyelsebar energikälla. Systemet behöver ingen extra rördragning för 

uppvärmning eller kylning av ventilationsluften, det gör att den här 

energieffektiviserande åtgärden har en mindre påverkan på byggnadens utseende än ett 

traditionellt FTX-system.  

 

Lagstiftning och vad som anses vara kulturhistoriskt viktigt på byggnaden är avgörande 

för vilka åtgärder som kan tillämpas. Åtgärder som anses förvanska byggnaden kan 

däremot tillämpas om nyttan överväger åverkan den medför. 
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Slutsatser: 

 Tilläggsisolering går att tillämpa om byggnadens karaktär tillåter det. 

 Fönsterbyten är endast möjliga om de befintliga fönstren är skadade. 

 Det är otydliga lagar vad gäller ombyggnation av kulturhistoriskt viktiga 

byggnader.  

 Om det redan finns ett befintligt ventilationssystem, börs i första hand fokus 

läggas på förbättringar utav det, eftersom det har en liten inverkan på 

byggnadens karaktär. 

 För att bespara byggnadens arkitektoniska värde anser vi att det är bättre att 

fokusera på att effektivisera uppvärmningen av byggnaden. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Vi tror att det går att minska energiförbrukningen väsentligt genom att ändra 

brukarbeteende av kulturhus, därför är fortsatt forskning inom brukarbeteende och dess 

direkta inverkan på energiförbrukningen intressant.  

 

Ytterligare förslag till vidare forskning är hur ersättning av olika gamla tekniska 

lösningar, kan leda till minskad energiförbrukning i kulturhistoriskt viktiga byggnader. 

 

Andra frågeställningar som kan vara av intresse att utreda kan vara: 

 Vad finns det för olika lösningar för att energieffektivisera tappvatten/centrala 

uppvärmningssystemet? 

 Vad finns det för fördelar och nackdelar med de olika systemen? 
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Bilagor 
Bilaga 1  Obligatorisk ventilationskontroll, av luftaggregat 1 

Bilaga 2  Obligatorisk ventilationskontroll, av luftaggregat 2 

Bilaga 3  Obligatorisk ventilationskontroll, av luftaggregat 3 

Bilaga 4  Obligatorisk ventilationskontroll, av luftaggregat 4 

Bilaga 5 Fläktwoods AB Luftbehandlingsaggregat 1 

Bilaga 6 Fläktwoods AB Luftbehandlingsaggregat 2 

Bilaga 7 Fläktwoods AB Luftbehandlingsaggregat 3 

Bilaga 8 Fläktwoods AB Luftbehandlingsaggregat 4 

Bilaga 9 Fläktwoods AB Luftbehandlingsaggregat 5 
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Bilaga 1  Obligatorisk ventilationskontroll, av luftaggregat 1 
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Bilaga 2  Obligatorisk ventilationskontroll, av luftaggregat 2
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Bilaga 3  Obligatorisk ventilationskontroll, av luftaggregat 3 
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Bilaga 4  Obligatorisk ventilationskontroll, av luftaggregat 4 

 



Bilagor 

41 

 

 
  



Bilagor 

42 

 

Bilaga 5 Fläktwoods AB Luftbehandlingsaggregat 1 
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Bilaga 6 Fläktwoods AB Luftbehandlingsaggregat 2 
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Bilaga 7 Fläktwoods AB Luftbehandlingsaggregat 3 
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Bilaga 8 Fläktwoods AB Luftbehandlingsaggregat 4 
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Bilaga 9 Fläktwoods AB Luftbehandlingsaggregat 5 
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